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بررسی تأثیر مؤلفههای کالبدی و اجتماعی بر تحققپذیری شهر دوستدار سالمند
مطالعه موردی :شهر رشت
اسماعیل نصیری هنده خاله -1دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
منصور رضاعلی  -دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1397/07/12 :

تاریخ پذیرش1397/11/12 :

چکیده
استان گیالن ،پیرترین استان کشور است که در این میان کالنشهر رشت نیز با پدیده پیری جمعیت مواجه است .پژوهش
حاضر باهدف بررسی میزان تحققپذیری شهر دوستدار سالمند در شهر رشت با تأکید بر شاخصهای کالبـدی و اجتمـاعی
انجامشده است .روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است .برای تجزیهوتحلیل دادههـا از نرمافـزار  SPSSاسـتفاده
شده است .نتایم پژوهش نشان میدهد که در میان ابعاد کالبدی با توجه به بار عـاملی  ،0/48شـاخص فضـای عمـومی و
ساختمانها (دسترسی به پارکها و فضای سبز با امکانات ورزشی) و در بین ابعاد اجتماعی مؤلفههای تکریم سـالمندان بـا
میانگین ( )0/49باالترین رتبهها را به خود اختصاص دادهاند .بهطوریکه ابعاد کالبدی  0/49و ابعاد اجتماعی  0/33درصد از
واریانس تحققپذیری شهر دوستدار سالمند را تبیین نموده است .درواقع نتایم طی لیکرت نیـز ایـن تفاوتهـا را بـهخوبی
نشان داد بهطوریکه در شاخص فضای عمومی و ساختمانها گزینـه پارکهـا و فضـای سـبز بـا  40/8درصـد ،شـاخص
حملونقل (سؤال خدمات متناسب در ایستگاههای حملونقل با  33/2درصد) شاخص مسکن (گویه خانههای ارزانقیمت با
 58/2درصد) شاخص خدمات پزشکی و بهداشتی (گویه دسترسی آسان به خدمات پزشکی با  53/2درصد) شاخص تکـریم
سالمندان (گویه ارتباطات اجتماعی) و شاخص مشارکت اجتماعی (گویه ارتقـاء اجتماعپـذیری سـالمندان بـا  63/2درصـد)
بیشترین گزینههای موافق را ازنظر جامعه آماری به خود اختصاص داده است.
واژگان کلیدی :شهر دوستدار سالمند ،ابعاد کالبدی – اجتماعی ،سالمندان ،شهر رشت.

 . 1نویسنده مسئول

Email: esmael.nasiri@yahoo.com
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مقدمه
جهان بهسرعت در حال پیر شدن است ،امروزه از بیشترین موضوعهای که توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده مسئله
جمعیت میباشد که در قرن بیست و یکم تشدید و نمایان خواهد شد ،آنهـم مسـئله سـالخوردگی جمعیـت و پیامـدهای
ناشی از آن میباشد ،بهصورتی که ساختار جمعیتی بیشتر کشورهای توسعهیافته از چندین دهه قبـل سـالخورده گشـته و
همچنین بعضی از کشورهای درحالتوسعه نیز در راستای کاهش نرخهای باروری ،مرگومیر بـوده و در مرحلـه ورود بـه
سالخوردگی جمعیت میباشـند .مسـئله سـالمندی جمعیـت ایـران ،بـه دالیـل مختلـ ازجملـه کـاهش میـزان موالیـد،
پیشرفتهای علم پزشکی ،بهداشت ،آموزشوپرورش و افزایش امید به زندگی ،در حال ظهور است و پدیده نوینی به شمار
میرود (احمدی و بهشتی .)45 :1387،متفکران علوم انسانی ،علوم زیستی و ،...همواره به سالمندی ،بهعنوان آخرین دوره
زندگی انسان توجه کردهاند .تعداد افراد سالخورده جوامع رو به ازدیاد است و جمعیتهـا بـه پیـری میگراینـد (زرقـانی و
همکاران .)673 :1394،سالمندی و مسائل آن ،یکی از مهمترین مؤلفههای تشکیل دولـت رفـاه در دوران معاصـر اسـت.
کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه ،برنامههای رفاهی ویژهای برای جمعیت سالمند دارند (پتریـک .)35 :1381،احتـرام
به سالمندان و حضور آنها در سنت ایرانیان بوده و هست اما محدودیتها و مشکالت متعدد اجتماعی و اقتصادی باعـ
شده تا سالمندان از محی خانوادگی خویش دور و دورتر شوند ،تازگی این معضل و عدم داشـتن تجربـه کـافی در زمینـه
طراحی فضاهای مختص سالمندان نیز باع شده تا تعامالت اجتماعی سالمندان روزبهروز در فضاهای شهری کمرنـگ و
کمرنگ تر شود که فرد سالمند ازنظر دید اجتماع وجه مطلوبی نداشته باشد .سـالمندان ازجملـه قشـرهایی هسـتند کـه بـا
مشکالت فراوانی در شهر مواجه هستند ،آنان باوجود تمایل به شرکت در تعامالت اجتماعی و استفاده از فضاهای شهری،
از فضاهای شهری مناسبی که امکان زندگی مستقل را برای آنان فـراهم سـازد برخـوردار نیسـتند( .عـامری سـیاهوئی و
همکاران ،)1390،بنابراین ،حمایت از سالمندان یکی از مهمترین زمینههای شکلگیری دولت رفاه در آستانه قـرن بیسـتم
بوده است (پتریک .)36 :1381،در حال حاضر جمعیت سالمند در جهان حدود  650میلیون نفر میباشد که تا سـال 2050
این رقم  2میلیارد نفر خواهد رسید ( .)WHO,2007:39جمعیت سالمند کشور از  3/1درصد در گروههای سنی بـاالی
 65سال در سال  1365به  6/1درصد در سال  1395افزایش یافت تعداد سالمندان کشور در یک دوره  10ساله ( 1385تـا
 2 )1395برابر شده است( .احمدی و بهشتی .)41 :1390،بهطوریکه میانه سنی کشور از  27سال در سـال  1390بـه 30
سال در سال  1395افزایشیافته است (عیسی لو و همکاران .)3 :1395،بهعبارتدیگر تعداد جمعیت سالمند طـی نیمقـرن
اخیر  5/6برابر شده است (مرکز آمار ایران .)7 :1397،درحالیکه جمعیت کل کشور در همین دوره حدود  4برابر شده است
(کرمی متین و همکاران )1 :1392 ،با ادامه این روند در سال  1410جمعیت  65ساله و بیشتر به  9/6و در سال  1420بـه
 13/5درصد با  12516446نفر خواهد رسید (وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی8 :1393،؛ نظم فر و همکـاران.)68 :1397،
استان گیالن با  6درصد جمعیت سالخورده به ساخت جمعیتی سالخورده نزدیک است .شاخص سالخوردگی استان گـیالن
از سال  7/3( 1385درصد) و در سال  8/1( 1390درصد) و در سال  8/4(1395درصد) و در سال ( 1400بـه  8/7درصـد)
خواهد رسید .ضریب سالمندی استان گـیالن در سـال  34/3( 1385درصـد) و در سـال  43/4( 1390درصـد) و در سـال
 48/6( 1395درصد) و در سال  1400به رقم  56/3درصد خواهد رسید .استان گیالن بیشترین تعداد سالمندان را در میان
استانهای کشور دارد (عبدی و همکاران .)16 :1386،بر اساس آخرین سرشـماری در سـال  1395میـزان رشـد جمعیـت
کشور سه برابر میزان رشد جمعیت استان گیالن بوده است .بهگونهای که در این سال نرخ رشد جمعیـت در کشـور 1/24
بوده است اما در گیالن  0/4است .استان گیالن سالمندترین استان کشور است بهطوریکه جمعیت  60ساله و بیشـتر آن
 13/2درصد از جمعیت کل استان را تشکیل میدهد شهر رشت به علت موقعیت مناسب مرکزی و به لحاظ جغرافیـایی و
نیز به دلیل شرای آبوهوایی و وجود زیرساختهای اقتصادی توانسته است جمعیت زیادی را به خود جذب کند .جمعیـت
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شهر رشت در سال  1365برابر با  290063بوده است که در سال  1395بهعنوان  956971نفر بـوده اسـت .جمعیـت 65
ساله و بیشتر این شهر در سال  1395برابر با  224657نفر بوده است .این در حالی است که با توجه به پیشبینی جمعیت
تا سال  1400جمعیت شهر رشت به  994750هزار نفر خواهد رسید .ضرورت اهمیت و توجـه بـه موضـوع تحققپـذیری
شهر سالمند در کالنشهر رشت در این است که با توجه به نماگرهای مرکز آمار ایران ،این شهر بـهعنوان مرکـز اسـتان
طی دهههای اخیر با رشد جمعیتی بیسابقهای روبرو بوده است .این شهر ازیکطرف با توسعه کالبـدی و جـذب جمعیـت
مهاجر و از طرفی دیگر با سالمندی جمعیت مواجه است .رقم جمعیت سالمند این شهر در سال مذکور برابر با  6/9درصـد
بوده است .از دیدگاه برنامهریزی شهری ،آشفتگی و بستر کالبدی و اجتماعی نامناسب فضای شهری امروز در ایـن شـهر
یکی از مسائل اصلی در زندگی اجتماعی سالمندان به شمار میآید .بـه همـین منظـور در طـی سـالهای اخیـر اقـدامات
متنوعی ازجمله تأسیس اداره سالمت زنان و سالمندان ،پیشنهاد الیحه شهر دوستدار سالمند ،نصب وسایل ورزشـی بـرای
افراد سالمند و کمتوان ،باهدف بهرهمند سازی سالمندان انجامگرفته است اما به نظر میرسـد اقـدامات مـذکور نتوانسـته
است نیازهای سالمندان این شهر را برطرف نماید .این تحقیق تمرکز خود را بـر متغیرهـای کالبـدی و اجتمـاعی بـهطور
توأمان قرار داده و دوم اینکه با توجه به نرخ باالی سالمندی در کالنشهر رشـت تـاکنون پـژوهش مـدونی دراینارتبـاط
انجامنشده است .در پژوهش حاضر با توجه به نقش مؤلفههای کالبدی و اجتماعی مـؤثر در تحققپـذیری شـهر دوسـتدار
سالمند در کالنشهر رشت در چارچوب شاخصهای ارائهشده بهوسیله سازمان بهداشت جهانی انجامشده اسـت و در پـی
پاسخگویی به این سؤاالت است که:
آیا بین ابعاد کالبدی و اجتماعی و تحققپذیری شهر دوستدار سالمند در کالنشـهر رشـت رابطـه معنـاداری وجـود دارد؟
کدامیک از مؤلفههای ابعاد کالبدی و اجتماعی بیشترین تأثیر را بر تحققپذیری شهر دوستدار سالمند را دارند؟ لذا به نظـر
میرسد که بین همه ابعاد کالبدی ،اجتماعی و تحققپذیری شهر دوسـتدار سـالمند ارتبـاط مسـتقیم وجـود دارد و میـزان
تأثیرگذاری هر یک از ابعاد موردمطالعه بر تحققپذیری شهر دوستدار سالمند در محدوده موردمطالعـه طیـ تأثیرگـذاری
متفاوتی را نشان میدهد.
شرفی و همکاران ( )1395در پژوهشی به سنجش وضعیت شاخصهای جهانی شهر دوستدار سالمند در کالنشهر تهـران
پرداختهاند .نتایم این پژوهش نشان میدهد که از میان شاخصهای هشت گانه شـهر دوسـتدار سـالمند در شـهر تهـران
شاخص مشارکت شهروندیآ استخدام و مسکن برای آنان در وضعیت بسیار نامناسب است.
نتایم پژوهش ایرانشاهی و همکاران ( )1396با استفاده از نرمافزار  Gisو مطالعات میدانی در ارتبـاط بـا میـزان مطابقـت
فضاهای شهری با شاخصهای شهر دوستدار سالمند در خیابان چهارباغ عباسی اصفهان نشان میدهد کـه شـاخصهایی
مانند دسترسی به سرویسهای بهداشتی ،دسترسی به حملونقل عمـومی ،مطلـوبترین شـاخصها و انـدازه بلوکهـای
ساختمانی و نیز فضای عابر پیاده بهعنوان ضعی ترین شاخصها تعیینشده است .زرقانی و همکاران ( )1394با استفاده از
معیارهای استاندارد سازمان بهداشت جهانی ،بررسی شاخصهای فرهنگی–اجتماعی شهر دوستدار سالمند در شهر مشهد،
نشان دادند که تمامی شاخصهای اجتماعی ،فرهنگی و تفریحی در شهر مشهد وضعیتی نسبتاً مناسـب و تقریبـاً مطـابق
استاندار دارند و شاخصهای بهداشتی – درمانی با وضعیت ایده آل فاصله دارند .الفت و همکاران ( )1396در پژوهشی بـا
عنوان مدل یابی معادالت ساختاری شاخصههای شهر دوستدار سالمند پایدار در تهران ،آزمون مدل  MESانجام دادنـد و
به نتایجی دست یافتند که آزمون مدل نشان داد ،در سطح اطمینان  99درصد مؤلفـههای مسـکن ،مشـارکت اجتمـاعی،
تکریم سالمندان ،مشارکت اجتماعی و ارتباطات اطالعات دارای رابطه معنیداری با پروژه شهر دوسـتدار سـالمند هسـتند.
نظم فر و همکاران ( )1396در پژوهشی با استفاده از پرسشنامه استاندارد سازمان بهداشت جهانی به بررسیامکانسـنجی
تحقق شهر دوستدار سالمند در شهر بوکان پرداختهاند .نتایم پژوهش آنان نشان داد که میانگین همه معیارهای (اجتماعی،
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ارتباطی ،فرهنگی ،تفریحی و بهداشتی درمانی) پائین تر از حد استاندار هستند و تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله زیـادی
دارند .نتایم مطالعات هی ون )2017(1در ارتباط با نقش مشارکت و رواب اجتماعی در تحققپذیری شهر دوستدار سـالمند
نشان می دهد که سالمندان نیازمند تعادل اجتماعی هستند لذا در طراحی فضاهای شهری فعـال نگاهداشـتن سـالمندان از
رویکردهای اصلی در تحققپذیری شهر دوستدار سالمند است .مطالعات هدل و سینوو )2018(2با تأکید بـر سـاختمانها و
فضاهای باز و حمل ونقل و ایمنی نشان داد که فضاهای بـاز در شـهرها بایـد بـرای سـالمندان شـرایطی را فـراهم کنـد،
زمینههای ارتباط سالمندان و شهروندان را فراهم آورد .میجول )2019(3در مطالعه خود بر روی سالمندان بـه ایـن نتیجـه
رسیده است که مهمترین شاخص در شهر دوستدار سالمند ،ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی اسـت کـه ایـن افـراد بـدون
وابستگی و یا با دریافت حداقل بتواند از این خدمات استفاده کند .پژوهش تیجز )2019(4در ارتباط با سـالمندان نشـان داد
که دسترسی به مسکن مناسب و ارزان برای سالمندانی کـه سـرمایه انـدکی را بـرای دسترسـی بـه خـدمات عمـومی در
اختیاردارند ،نقش عمدهای در بهینهسازی فضاهای شهری برای سالمندان دارد .مطالعات تن ونگ )2019(5نشان میدهـد
که دسترسی به شاخصهای فرهنگی و رفاهی یکی از شاخصهای اساسی است که موردتوجه سازمان بهداشـت جهـانی
نیز میباشد به نظر وی شاخصهای رفاهی ،الگویی از سالمتی را برای سـالمندان فـراهم میکنـد و بـهطور مسـتقیم بـر
سالمت فیزلوژیکی و سالمتی روحی سالمندان در فضاهای شهری تأثیر معنادار دارد.
مبانی نظری
سالمندان بهعنوان بخشی از جمعیت شهرها به خاطر ناتوانیهای جسمی از تحرک و جابهجایی در سطح شهر و دسترسـی
آسان به فضاهای شهری محروم هستند .در شـهر دوسـتدار سـالمند بسـتر کالبـدی شـهرها در جهـت فـراهم کـردن و
متناسبسازی فضاهای شهری موردتوجه برنامه ریزان شهری است ( .)xie,2018:135شهر دوستدار سالمند ،شامل آن
دسته از فضاهای شهری هستند که توزیع خدمات عمومی در آنها بهگونهای اسـت کـه حـداکثر تناسـب را بـا نیازهـا و
محدودیتهای افراد سالمند دارد (زرقانی و همکاران .)675 :1394،بر اساس رویکرد سازمان بهداشـت جهـانی ،شـهرهای
دوستدار سالمند شامل آن دسته از فضاهای شهری است که توزیع خدمات عمومی ،متناسب بـه نیازهـا و محـدودیتهای
سالمندان باشد ( .)kumar,2016:63و شهر دوستدار سالمند بر دو جنبه تمایل دولتها برای بهبود وضعیت سالمندان و
مشارکت سالمندان استوار است .لذا برنامهریزی ،اجرا و تداوم آن بـهعنوان ارکـان ارزیـابی شـهر دوسـتدار سـالمند تلقـی
میشود ( .)word health organization,2019:33شهر دوستدار سالمند با فعال کردن سالمندان در جامعه مـدنی،
خــانواده و محلــه فرصــت های متعــددی را بــرای مشــارکت مطلــوب آنــان در اجتماعــات شــهری فــراهم مینمایــد
( .)Fitzgerald,2015:2توسعه شهر دوستدار سالمند در ابتدا از شهر مادرید اسپانیا آغـاز شـد ( organization W.

 .)H,2018:66در بسیاری از شهرهای مذکور (پرتلند ،ملویل ،نیویورک ،لندن ،مادریـد) شـهر دوسـتدار سـالمند باهـدف
ایجاد قابلیت زیست ،دسترسی ،عدالت ،پایداری ،تشکیل گروهای مشاوره ،درک بهتر رواب میـان سـالمندان در فضـاهای
شهری از جانب دولتهای محلی تصویب و به اجرا درآمدهاند ( .)Hanson,2012:69تاکنون  33شهر از  22کشور واقع
در قارههای آمریکا ،اروپا ،آفریقا ،آسیا به این طرح پیوستهاند ( .)Neal,2012:8شـهر دوسـتدار سـالمند کـه در شـمال
آمریکا یک ارزیابی کیفی از محی های انسانساخت مبتنی بـر ارائـه خـدمات بهتـر بـرای سـالمندان طراحیشـده اسـت
. Hey won
. Hadeel & Synneve
. Miguel
. Tijis
. Tenwong

1
2
3
4
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عبارتاند از :فضاهای باز و ساختمانها ،حملونقل ،مسکن ،مشارکت اجتماعی ،تکریم سالمندان ،مشـارکت شـهروندی و
خدمات سالمتی سالمندان ( .)Plouffe & Voelcker,2016:2021بر اساس شاخصهای جهانی فضاهای عمـومی
و ساختمانهای شهر دوستدار سالمند که به تأیید سازمان بهداشت جهانی نیز رسیده است دارای مجموعه مؤلفههای زیـر
است :محی پاکیزه و خوشایند ،وجود فضاهایی برای پیادهروی و استراحت ،کیفیـت دسترسـی و محـی ایمـن ،سـهولت
استفاده از آسانسور در ساختمانها ( .)keding,2014:1392; union OFBC,2019:183فضـاهای عمـومی بایـد
شرایطی را برای تعـامالت سـالمندان و گردهمـایی و زمینـه را بـرای ارتبـاط باواسـطه و بیواسـطه آنـان فـراهم نمایـد
( .)Buffle,2012:138; coleman,2015:83ایمنی تردد از شـاخصهای مهـم بـرای ترغیـب پیـادهروی در شـهر
دوستدار سالمند میباشد .محی شهری امن به سالمندان اجازه میدهد تا بدون احساس تـرس از تصـادف تـردد نماینـد.
حملونقل و ایمنی تردد برای سالمندان در فضاهای شهری اشاره به خیابانهای ایمـن و دارای سـاختمانهای مشـرفبه
آنها ،خطوط دوچرخه مجـزا ،پیادهروهـای همـواره و عـریض بـه همـراه روشـنایی مجـزا دارد ( ;Nation,2018:83

 .)Juriah,2014:648خدمات حمایتی پزشکی و بهداشـتی از دیـدگاه سـازمان بهداشـت جهـانی در تحققپـذیر شـهر
دوستدار سالمند در قالب خدمات در دسـترس همـراه بـا موقعیـت مناسـب ،پوشـش گسـترده (.)Jayoslava,2019:6

خدمات پزشکی و تنوع آن برای سالمندان ،مراکز نگهداری از سالمندان در سطح شـهر ،فـراهم کـردن امکانـات خـدمات
داوطلبانه جهت نگهداری و مراقبت از سالمندان قابلبررسـی اسـت ( .)organization W.H,2007:68در فضـاهای
شهری هرچه بیگانگی اجتماعی سالمند بیشتر باشـد ،مشـارکت اجتمـاعی کمتـری نشـان میدهـد .سـپردن بخشهـایی
بهصورتی تعاونی که خود سالمندان آن را اداره کنند و یا ایجـاد خانـههای رفـاه کـه بـا مشـارکت انجمنهـای خیریـه و
بهزیســتی اداره می شــوند ،زمینــه را بــرای بــروز مشــارکت اجتمــاعی ســالمندان فــراهم مــیآورد ( ;Funk,2019:2

 .)Calvo,2008:75مشارکت فعال سالمندان باهدف پیشگیری از مشکالت عملکردی تأثیر بـه سـزایی در پـر کـردن
اوقات فراغت آنان دارد .این قشر از جامعه به دلیل نداشتن اشتغال و کمبود حمایتهای اجتماعی در معرض آسیب جـدی
هستند ( .)Zachary,2019:10لذا پیشگیری ازاینروند مستلزم فراهم کردن امکانات فرهنگـی و رفـاهی متناسـب بـا
گروههای سنی در فضاهای شهری است (.)Vutuan,2019:5

روش پژوهش
شیوه پژوهش توصیفی-تحلیلی است .این پژوهش بهمنظور تبیین تأثیر ابعاد کالبدی–اجتماعی مؤثر بر تحققپذیری شهر
دوستدار سالمند در شهر رشت انجامشده اسـت .بـهمنظور سـنجش ابعـاد کالبـدی از شـاخصهای (فضـاهای عمـومی و
ساختمانها ،حملونقل و ایمنی تردد ،مسکن ،خدمات پزشکی و بهداشتی)؛ شاخصهای ابعاد اجتماعی (تکریم سـالمندان
و احترام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،شاخصهای فرهنگی و رفاهی) استفادهشده است .این شاخصها با استفاده از منابع
گوناگون در ارتباط با شهر دوستدار سالمند و بر اساس استاندارها و معیارهای سازمان بهداشـت جهـانی بـه استخراجشـده
است .جامعه آماری به روش نمونهگیری احتمالی (به روش تصادفی ساده) توزیعشده اسـت و از طریـق فرمـول کـوکران
حجم نمونه  379تعیینشده روش جمعآوری اطالعات با اسـتفاده از دو روش مطالعـات کتابخانـهای و نیـز روش میـدانی
(مشاهده ،مصاحبه و تکمیل پرسشنامه) انجامشده است .پرسشنامه بر اساس معیارهای سازمان بهداشـت جهـانی تـدوین
شد .روایی پرسشنامه با نظر متخصصان برنامهریزی و طراحی شهری مورد تأییـد قـرار گرفـت و مقـدار آلفـای کرونبـاخ
محاسبهشده و نیز  0/74بوده است که نشان از ارزیابی قابلقبول است.
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محدوده مورد مطالعه
شهر رشت در  49درجه و  36دقیقه طول شرقی و  37درجه و  16دقیقه عرض شمالی از نص النهار گرینویچ قـرار دارد و
مساحت آن  136کیلومترمربع است .این شهر از شمال به بخش خمام ،از جنوب به دهستان الکان ،از غرب به صومعهسرا
و از شرق به کوچصفهان محدود میشود .جمعیت شهر رشت در سال  1365برابر بـا  290063بـوده اسـت کـه در سـال
 1395بهعنوان  956971نفر بوده است .جمعیت  65ساله و بیشتر این شهر در سـال  1395برابـر بـا  224657نفـر بـوده
است .رقم جمعیت سالمند این شهر در سال مذکور برابر با  6/9درصد است.

شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه

بحث و یافتهها
درمجموع نتایم حاصل از آزمون همبستگی پیرسون میان نقش مؤلفههای کالبدی–فضایی بر تحقق شهر دوستدار سالمند
در جدول  1نشان داد که با ضریب همبستگی محاسبهشده برابر با  0/73عدد معنیداری برابر با  0/001ارتباط معنیداری
میان مؤلفههای کالبدی –اجتماعی و شهر دوستدار سالمند وجود دارد ازاینرو میتوان گفـت کـه ایـن مؤلفـهها در یـک
تناسب کامالً مستقیم و معناداری حرکتدارند که این نکته در تأیید ارتباط قوی متغیرهای ثابت و وابسـته اسـت و فـرض
این پژوهش مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین متغیرها در سطح  99درصد مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول شماره .1نتیجه آزمون پیرسون ،ارتباط بین شاخصهای پژوهش و تحقق شهر دوستدار سالمند
حجم نمونه

انحراف استاندارد

مقدار تی

همبستگی پیرسون

سطح معنیداری

متغیر مستقل

متغیر وابسته

فضاهای عمومی و ساختمانها

تحقق شهر دوستدار سالمند

379

0/58

58/02

0/73

0/001

حملونقل و ایمنی تردد

تحقق شهر دوستدار سالمند

379

0/52

49/01

0/68

0/000

مسکن

تحقق شهر دوستدار سالمند

379

0/48

43/08

0/65

0/000

خدمات پزشکی

تحقق شهر دوستدار سالمند

379

0/40

42/06

0/59

0/000

تکریم سالمندان

تحقق شهر دوستدار سالمند

379

0/51

41/08

0/56

0/001

مشارکت اجتماعی

تحقق شهر دوستدار سالمند

379

0/43

43/02

0/45

0/000

شاخص فرهنگی و رفاهی

تحقق شهر دوستدار سالمند

379

0/41

35/09

0/49

0/000
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نتایم جدول  1بیانگر آن است که بین تمامی متغیرهای پژوهش شامل فضای عمومی و ساختمانها ،حملونقل و ایمنـی
تردد ،مسکن ،خدمات پزشکی و بهداشتی ،تکریم سالمندان و احترام اجتماعی ،مشـارکت اجتمـاعی ،شـاخص فرهنگـی و
رفاهی با نمره کل (تحقق شهر دوستدار سـالمند) در سـطح اطمینـان  99درصـد رابطـه وجـود دارد ( )P>0/01و جهـت
رابطهها نیز مثبت است (جدول  .)2بدین معنی که هر چه به ابعاد کالبدی –اجتماعی در منطقه موردمطالعه از جنبه کیفـی
و کمی توجه بیشتر شود ،زمینه تحققپذیری شهر دوستدار سالمند نیز فراهم خواهد شد.
جدول شماره .2نتیجه آزمون پیرسون جهت بررسی ارتباط بین ابعاد کالبدی – فضایی و تحققپذیری شهر دوستدار سالمند
متغیر

تحققپذیری شهر دوستدار سالمند

ویژگیهای آماری

ابعاد کالبدی -

همبستگی پیرسون

0/73

فضایی

سطح معناداری

0/000
379

تعداد کل

روش تجزیهوتحلیل چند متغیره

جدول شماره  1ارتباط معناداری رابطه کالبدی – اجتماعی و تحققپذیری شهر دوستدار سالمند را مـورد تأییـد قـرار داده
است .لذا بهمنظور تحلیل ارتباط بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته میتـوان از روش مدلسـازی معـادالت سـاختاری
بهره گرفت .در این روش تمامی متغیرهای بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در یک مرحله به ترتیب حداقل تـولرانس وارد
تحلیل میشوند (نرگسیان.)68 :1392 ،
تفسیر نتایج ارزیابی برازش مدل

در آزمون نیکویی برازش مدل ،تناسب مجموعه دادههـا موردبررسـی قـرار میگیـرد .شـاخصهای مورداسـتفاده در ایـن
پژوهش ،کران از صفر تا یک را شامل میشود .شاخص نیکویی بر ارزش در کران صفر تا یک قرار میگیرد و هر چه بـه
یک نزدیکتر باشد و از  0/5بیشتر باشد بیانگر برازش مناسـب مـدل اسـت ( .)Hair,2010:39مقـادیر خـی دو بیـانگر
برازش مدل ا ست این کمیت به میزان زیادی به حجم نمونه ارتباط مستقیم دارد و نمونه بزرگ کمیـت خـی دو را بـیش
ازآنچه بتوان آن را بهغل بودن مدل نسبت داد افزایش میدهد (قاضی طباطبایی .)26 :1381،در این پژوهش مقدار خـی
دو بهدستآمده ( )132/72معنیدار است و سطح معنیداری آن  0/000میباشد .همچنین شاخصهای کای دو ،تقسیم بر
درجه آزادی برابر با  3/11میباشد که نشان از برازش مناسب مدل میباشد جدول (.)3
جدول شماره .3شاخصهای کای دو و نسبت کای دو به درجه آزادی جهت سنجش برازش مدل
شاخص برازندگی
خی دو ()X²

کران قابلپذیرش

مقدار بهدستآمده

----

132/72

کمتر از 5

3/11

ازاینرو تحلیل برازندگی مدل با این شاخص در نمونههای بین  100تا  200قابلاتکا است .مقادیر نـرم شـده برازنـدگی و
نرم نشده در جدول  4آورده شده است .در این پژوهش مقادیر نرم شـده بـاالی  0/9اسـت کـه نشـاندهنده شـاخص در
برازش مدل در حد مطلوب است.
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جدول شماره .4شاخصهای برازندگی نرم شده و تطبیقی مدل
کران قابلپذیرش

مقدار بهدستآمده

شاخص برازندگی
شاخص نرم شده ()NFI

 0/85بیشتر

0/93

شاخص نرم نشده ()NNFI

 0/85و بیشتر

0/95

شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI

 0/90و بیشتر

0/97

شاخص برازندگی ( )GFIو برازندگی تعدیلیافتـه ( )AGFIمقـادیر  GFIو  AGFIدر پـژوهش حاضـر بـاالتر از 0/93
است که در جدول  5آورده شده است این معیارها مقدار نسبی واریانسها و کوواریانسها را نشان میدهند کـه در جـدول
 5بیانگر برازش مناسب مدل است.
جدول  .5شاخصهای برازندگی و برازندگی تعدیلیافته
کران قابلپذیرش

مقدار بهدستآمده

شاخص برازندگی
شاخص برازندگی ()GFI

 0/85و بیشتر

0/94

شاخص برازندگی تعدیلیافته ()AGFI

 0/80و بیشتر

0/96

برآورد خطای واریانس ()RMSEA

این شاخص ریشـه میـانگین مجـذورات تقریـب اسـت کـه بـرای مـدلهای مناسـب  0/08و کمتـر اسـت( .قلـی فـر و
همکاران )42 :1390،رقم بهدستآمده ) )RMSEAدر پژوهش حاضر برابر با  0/082است که نشـان از متناسـب بـوده
مدل است.
جدول شماره .6شاخصهای برآورد خطای واریانس ) )RMSEAجهت برازندگی مدل
شاخص برازندگی

کران قابلپذیرش

مقدار بهدستآمده

کمتر از 0/08

0/082

خطای واریانس ()RMSEA

بر اساس یافته نرمافزار  LISRELکه در جداول  3الی  6آورده شـده اسـت طراحـی مـدل پـژوهش حاضـر از وضـعیت
مناسبی برخوردار است .مهمترین شاخص تناسب مدل آزمون (مجذور کای بر درجه آزادی) است این نسـبت در پـژوهش
حاضر برابر با  2/31است و خطای واریانس ) )RMSEAنیـز  0/082دارای وضـعیت مطلـوبی اسـت .بنـابراین تمـامی
عاملهای مطرحشده میتوانند در مدل ساختاری پژوهش وارد شوند و میتوان مدل نهایی پژوهش را بـه جامعـه آمـاری
تعمیم داد .جدول شماره  7ضرایب و شاخصهای بهدستآمده از مدل ساختاری در حالت چرخش را نشان میدهد با توجه
به نتایم بین مؤلفههای کالبدی –اجتماعی با تحققپذیری شهر دوستدار سالمند بار عـاملی معنـاداری (.Tvalue=7/48
 )pc=0/88وجود دارد.
جدول شماره .8ارتباط متغیرها در مدل ساختاری
بار عاملی

خطای استاندارد

ضریب تعیین

T- value

نتیجه

کالبدی

0/88

0/26

0/72

7/48

تأیید

اجتماعی

0/88

0/21

0/78

7/48

تأیید

متغیرها
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تحلیل مسیر

درصورتیکه نشانگرهای سازههای موردمطالعـه دارای مقـدار  tکمتـر از  1/96باشـند از اهمیـت الزم بـرای انـدازهگیری
برخوردار نیستند و اگر مقدار  p-valueبرای هر نشانگر کمتر از  0/01محاسبه شود یعنی مقدار آن باالتر از  1/96بوده و
در فرایند تحلیل وارد میشود ( .)Hulland,1999:198تمامی متغیرهای پژوهش معنیدار هسـتند زیـرا کـه مقـدار T
محاسبهشده باالتر از سطح بحرانی  T=1/96است بنابراین تأثیر مؤلفـههای کالبـدی–اجتمـاعی بـر تحققپـذیری شـهر
دوستدار سالمند معنیدار میباشد.
ابعاد کالبدی و اجتماعی مؤثر بر تحقق شهر دوستدار سالمند

در این قسمت از پژوهش بهمنظور سنجش ابعاد کالبدی و فضایی تأثیر مؤلفهها بر تحقق شهر دوستدار سالمند از تحلیـل
عاملی بهره گرفتهشده است .از شاخص  kmoو آزمون بارتلت نیز در جهت تأیید دادههای موردنظر برای تحلیـل عـاملی
استفاده شد .شاخص  kmoدر دامنه صفر تا یک قرار دارد و چنانچه مقداد شاخص بیشتر از  0/6باشـد ،و نیـز p-value

آزمون بارتلت کوچکتر از  0/05باشد ،تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسـب اسـت (مـؤمنی:1386،
.)193
جدول شماره .9پارامترهای تحلیل عامل تأییدی و ارتباط گویهها با مؤلفههای تحققپذیری شهر دوستدار سالمند
مؤلفهها
فضاهای عمومی
و ساختمانها

حملونقل
و ایمنی تردد

مسکن

خدمات پزشکی
و بهداشتی
تکریم سالمندان
و احترام اجتماعی

مشارکت اجتماعی

فرهنگی و رفاهی

ردی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

گویه ها
وجود پارکها و فضای سبز با امکانات دسترسی
دسترسی به کتابخانه و کافیشاپ
وضعیت توپوگرافیکی و ک سازی مناسب
دسترسی و ارتباط مناسب پیادهروها
سرزندگی پیادهروهای شهری
مسیرهای ترغیبکننده پیاده و دوچرخه
دسترسی به شبکه حملونقل راحت و ایمنی
امنیت در فضاهای عمومی برای سالمندان
ایمنی پیادهروها و روشنایی متناسب آنها
خدمات متناسب سالمندان در ایستگاههای
آپارتمانهای متناسب سالمندان
ساخت خانههای ارزانقیمت
سهولت تردد در فضاهای داخلی مسکن
دسترسی آسان به تسهیالت و خدمات پزشکی
ارائه خدمات پزشکی متعارف و رایگان سالمندان
مشاور خانوادگی با محوریت سالمندان

B
0/83
0/76
0/74
0/75
0/78
0/63
0/73
0/75
0/76
0/79
0/80
0/81
0/78
0/75
0/76
0/72

R²
0/72
0/68
0/62
0/64
0/70
0/61
0/48
0/56
0/58
0/61
0/65
0/64
0/61
0/52
0/58
0/48

T - valu
18/93
17/18
15/42
16/23
17/23
14/17
16/21
17/48
18/22
20/43
16/21
17/23
15/12
14/12
15/42
13/8

نتیجه
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

رواب اجتماعی مؤثر بهمنظور افزایش حضور سالمندان
ایجاد ارتباط اجتماعی بهمنظور تکریم سالمندان
حضور سالمندان در برنامههای متنوع اجتماعی
فراهم کردن فعالیتها و پیوندهای اجتماعی در بین سالمندان
مشارکت اجتماعی و ارتقاء اجتماعپذیری سالمندان
ارتقاء حس مشارکت در بین سالمندان
سازمانهای غیردولتی حامی سالمندان
ایجاد فرصتهای فرهنگی و تفریحی برای سالمندان
وجود مکانی در محالت برای جلسات سالمندان
واحدهای مسافرتی و زیارتی ویژه سالمندان
فرهنگسرای ویژه سالمندان

0/80
0/83
0/81
0/79
0/80
0/77
0/73
0/74
0/72
0/79
0/76

0/52
0/68
0/59
0/63
0/69
0/61
0/57
0/65
0/60
0/73
0/68

18/2
19/83
17/9
19/5
21/52
18/7
16/2
17/20
16/23
18/23
17/21

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
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در پژوهش حاضر مقدار آزمون  0/815 kmoاست .مقدار آزمون بارتلت ( )x² = 4328/429 ،p=0/001معنـادار اسـت و
نشان از آن دارد که بین سؤاالت همبستگی وجود دارد .تحلیل اطالعات جدول  9نشان میدهد کـه مقـدار تـی در همـه
گویه ها باالتر از  1/96است که نشان از رابطه معنادار بین گویه ها و مؤلفهها میباشد .بررسی دقیـقتر مقـادیر برآوردهـا
نشان میدهد که در مؤلفه فضاهای عمومی و سـاختمانها ،گویـه اول (بـا تبـای  0/83و مقـدار تـی  ،)18/93در مؤلفـه
حملونقل و ایمنی تردد ،گویه دهم (با تبای  0/79و مقدار تی  ،)20/43در مؤلفه مسکن ،گویه دوازدهم (با تبـای  0/81و
مقدار تی  ،)17/23در مؤلفه خدمات پزشکی و بهداشتی گویه چهاردهم (بـا تبـای  0/76و مقـدار تـی  ،)15/42در مؤلفـه
تکریم سالمندان و احترام اجتماعی ،گویه هجدهم (با تبای  0/83و مقدار تی  )19/83در مؤلفه مشارکت اجتمـاعی ،گویـه
بیست و یکم (با تبای  0/80و مقدار تی  )21/52در مؤلفه فرهنگی و رفاهی ،گویه بیست و ششم (با تبـای  0/79و مقـدار
تی  )18/23ازجمله مهمترین گویه های پیشبینی برای مؤلفههای مربوط به خود میباشـند .در پـژوهش حاضـر عوامـل
کالبدی – اجتماعی مؤثر بر تحققپذیری شهر دوستدار سـالمند بـا اسـتفاده از منـابع کتابخانـهای و طـرح پرسشـنامه بـا
سالمندان شناسایی شد عمده سؤاالت در پرسشنامه پژوهش بر اسـاس طیـ لیکـرت ( .1کـامالً مخـال  .2مخـال .3
متوس  .4موافق  .5کامالً موافق) طراحی شد که در جدول  10آورده شده است.
جدول شماره .10ارزیابی عوامل کالبدی – اجتماعی مؤثر بر تحققپذیری شهر دوستدار سالمند
شاخص

ردی

توزیع فراوانی عوامل تأثیرگذار بر تحققپذیری شهر دوستدار سالمند

گزینه

کامالً مخالفم
2
10/8
10
7/7
11/9
14/1

مخالفم
3/7
17/2
19
16/7
19/3
15/9

متوس
03/2
12
17
22/1
22/3
18/9

موافق
40/8
30
30
28/2
26/7
28/8

کامالً موافق
18/3
30
15
25/3
19/8
22/3

17/4

17/2

30/2

25/2

7/4

29/5

31/8

24/2

13/05
4/8
0/9
0/7
1
2

15
4
1
1
1/2
2/5

16/8
28/1
19/2
22/8
38/3
28/1

30/95
33/2
50/7
58/2
49/2
53/2

24/2
29/8
28/2
17/3
10/3
14/2

فضاهای
عمومی
و ساختمانها

1
2
3
4
5
6

وجود پارکها و فضای سبز با امکانات دسترسی
دسترسی به کتابخانه و کافیشاپ
وضعیت توپوگرافیکی و ک سازی مناسب
دسترسی و ارتباط مناسب پیادهروها
سرزندگی پیادهروهای شهری
مسیرهای ترغیبکننده پیاده و دوچرخه

حملونقل و
ایمنی تردد

7

دسترسی به شبکه حملونقل راحت و ایمن

10

8

امنیت در فضاهای عمومی برای سالمندان

7

9
10
11
12
13
14

ایمنی پیادهروها و روشنایی متناسب
خدمات متناسب سالمندان در ایستگاههای حملونقل
آپارتمانهای متناسب سالمندان
ساخت خانههای ارزانقیمت
سهولت تردد در فضاهای داخلی مسکن
دسترسی آسان به تسهیالت و خدمات پزشکی

مسکن

خدمات
پزشکی و
بهداشتی

15

ارائه خدمات پزشکی متعارف و رایگان سالمندان

0/8

7

10/2

58/3

23/7

تکریم
سالمندان و
احترام
اجتماعی
مشارکت
اجتماعی

16
17
18
19

مشاور خانوادگی با محوریت سالمندان
رواب اجتماعی مؤثر بهمنظور افزایش حضور سالمندان
ایجاد ارتباط اجتماعی بهمنظور تکریم سالمندان
حضور سالمندان در برنامههای متنوع اجتماعی

2
5/2
0/7
3

2/6
6
3
20

17/9
12/8
17/3
20/3

49/2
42/8
59/7
38/9

28/3
33/2
19/3
17/8

20
21

فراهم کردن فعالیتها و پیوندهای اجتماعی در بین سالمندان
مشارکت اجتماعی و ارتقاء اجتماعپذیری سالمندان

0/2
3/6

4
3

17/2
8/8

56
63/2

23
23/2

فرهنگی و
رفاهی

22
23
25
26

ارتقاء حس مشارکت در بین سالمندان
سازمانهای غیردولتی حامی سالمندان
وجود مکانی در محالت برای جلسات سالمندان
واحدهای مسافرتی و زیارتی ویژه سالمندان

0/2
0/7
0/9
0/8

3
0/1
3
2

12/8
19/2
2/17
23/8

59
52
45/7
37/2

25
28
18/2
12/3

27

فرهنگسرای ویژه سالمندان

1

2/2

42/3

38/2

11/3
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تحلیل اطالعات جدول  10نشان میدهد که در این پژوهش بـرای ارزیـابی مؤلفـههای فضـای عمـومی بـاز از  6گویـه
استفادهشده است که جامعه نمونه آماری بر اساس طی لیکرت یکی از گزینههای پنمگانه را انتخـاب کردهانـد .از میـان
گویه های موردبررسی در این پژوهش سؤال وجود پارکها و فضای سبز با امکانات دسترسـی بـاالترین میـزان انتخـاب
گزینه موافقم  40/8درصد را به خود اختصاص داده است .در زمینه شاخص حملونقل ،ایمنی و تردد ،بیشترین اتفاقنظر و
رضایت مربوط به سؤال خدمات متناسب سالمندان در ایستگاههای حملونقل با  33/2درصد بهصورت موافق بهدستآمده
است .در ارزیابی شاخصهای مسکن از  3سؤال استفادهشـده اسـت .گویـه سـاخت خانـههای ارزانقیمـت  58/2درصـد
باالترین درصد کامالً موافقم را به خود اختصاص داده است .مؤلفه خدمات پزشـکی و بهداشـتی از  3گویـه تشکیلشـده
است که سالمندان بر اساس طی لیکرت حداکثر رضایتمندی خود از برخی شاخصهای مسکن ،گزینه دسترسی آسان به
تسهیالت و خدمات پزشکی را انتخاب کردهاند ( 53/2درصد) و در مقابل  5/7درصد گزینـه مخـال و کـامالً مخـال را
انتخاب کردهاند .همانگونه که در جدول  10مشخصشده است مؤلفه تکـریم سـالمندان و احتـرام اجتمـاعی از  3گویـه
تشکیل میشود که ابعاد شاخص های احترام اجتماعی را ازنظر سالمندان موردبررسـی قـرار داده اسـت .بیشـترین درصـد
رضایت مربوط به گویه  18ایجاد ارتباطات اجتماعی بهمنظور تکریم سالمندان است .در مقابل ،بیشترین درصد نارضایتی و
مخالفت مربوط به گویه  19حضور سالمندان در برنامههای متنوع اجتماعی اسـت .مشـارکت اجتمـاعی بـهعنوان آخـرین
مؤلفه ای است که موردسنجش قرارگرفته است بر اساس اطالعات جدول سـالمندان بـرای نشـان دادن رضـایت خـود را
انتخاب کردهاند که این انتخاب مربوط به گویه  21مشـارکت اجتمـاعی و ارتقـاء اجتماعپـذیری سـالمندان ( 63/2درصـد
موافق) است.
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شکل شماره .3میزان ضرایب معناداری در تمام مؤلفهها

با توجه به شکل  3میزان ضرایب معناداری در تمام مؤلفهها مشاهده میشود .در شـکل  3دو متغیـر کالبـدی و اجتمـاعی
وجود دارد که هرکدام آنها با زیر شـاخصهایی موردبررسـی قرارگرفتـه اسـت .در میـان ابعـاد کالبـدی از شـاخصهای
فضاهای عمومی و ساختمانها ،حملونقل ،مسکن و خدمات پزشکی و بهداشتی استفادهشده است .مقدار بارهـای عـاملی
بهطور میانگین باالی  0/48است .فضاهای عمومی و ساختمانها بـا ( 0/90وجـود پارکهـا و فضـای سـبز بـا امکانـات
ورزشی) است الزم به ذکر است کـه در بـین ابعـاد کالبـدی بـاالترین میـانگین ( )0/74متعلـق بـه فضـاهای عمـومی و
ساختمانها است .رتبه دوم به حملونقل ایمنی تردد با میانگین ( )0/72اختصاص دارد در بین ابعاد اجتمـاعی مؤلفـههای
تکریم سالمندان با میانگین ( )0/49و شاخصهای فرهنگی و رفـاهی بـا میـانگین ( )0/54بـاالترین رتبـهها را بـه خـود
اختصاص داده است.
نتیجهگیری
بر طبق آمار موجود روند سالمندی در استان گیالن و بهویژه شـهر رشـت رو بـه افـزایش اسـت .بـهمنظور تحققپـذیری
شاخصهای شهر دوستدار سالمند ،مؤلفههای آن موردبررسی واقع شد .در این پژوهش تحققپذیری شهر دوستدار سالمند
با تأکید بر مؤلفههای کالبدی (فضاهای عمومی و ساختمانها ،حملونقـل و ایمنـی تـردد ،مسـکن و خـدمات پزشـکی و
درمانی) و مؤلفههای اجتماعی (تکریم سالمندان ،مشارکت اجتماعی ،شاخصهای فرهنگی و رفاهی) بررسی شد.
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نتایم تحقق نشان داد که بر اساس مقادیر شاخصهای برازندگی بـاالتر از  0/94و شـاخص برازنـدگی تعدیلیافتـه 0/96
است و در تأیید مناسب بودن ساختار کلی مدل پژوهش است و در بین ابعاد کالبدی باالترین میانگین ( )0/74متعلـق بـه
شاخص فضاهای عمومی و ساختمانها است و رتبه دوم به حملونقل و ایمنی با میانگین  0/72و در بین ابعـاد اجتمـاعی
مؤثر بر تحققپذیری شهر دوستدار سالمند مؤلفههای تکریم سالمندان با میانگین  0/49و شاخصهای فرهنگی و رفـاهی
با میانگین  0/54باالترین رتبه را به خود اختصاص دادهاند .نتایم این بخش از تحقیق و اهمیت هر یک از عوامل ذکرشده
در پژوهشهای الفت و همکاران ( ،)1396و تن ونگ ( ،)2019تأییدشده است .همچنین بر اساس نتـایم مـدل سـاختاری
هر دو فرضیه تحقیق تأیید شد .بر این اساس بین همه ابعاد کالبدی و اجتماعی و تحققپذیری شهر دوسـتدار سـالمند در
شهر رشت تأثیر مثبت و معناداری وجود داشت .در این زمینه همانکه "هی ون" ( ،)2017تأکید دارد در طراحی فضاهای
شهری فعال نگاهداشتن سالمندان از رویکردهای اصلی در تحققپذیری شهر دوستدار سالمند است بسیاری از پژوهشگران
نیز به این نتیجه رسیدهاند که با توجه به اینکه پدیده سالمندی امری همگانی است ،آمادهسازی فضاهای شـهری بـرای
سالمندان ،پیامدهای مثبتی نیز برای سایر اقشار جامعه خواهد داشت.
همانطور که نتایم این تحقیق نشان داد ،در شهر دوستدار سالمند باید ساختار و خدمات بهگونهای برنامهریزی شـود کـه
برای کلیه سالمندان با نیازها و توانای های متفاوت قابلدسترسی باشد .میجول ( )2019نیز در پژوهشی خـود تأکیـد دارد
که ساختار فضای شهری باید بهگونهای طراحی شود که افراد سالمند بدون وابستگی و با دریافت حداقل کمک بتواننـد از
این خدمات بهره ببرند .نتایم تحقیق درباره فرضیه دوم تحقیق بیانگر آن بود کـه میـزان تأثیرگـذاری هـر یـک از ابعـاد
موردمطالعه کالبدی و اجتماعی بر تحققپذیری شهر دوستدار سالمند طی تأثیرگذاری متفاوتی را نشان میدهـد .درواقـع
نتایم طی لیکرت نیز این تفاوتها را بهخوبی نشان داد بهطوریکـه در شـاخص فضـای عمـومی و سـاختمانها گزینـه
پارکها و فضای سبز با  40/8درصد ،شاخص حملونقل (سؤال خـدمات متناسـب در ایسـتگاههای حملونقـل بـا 33/2
درصد) شاخص مسکن (گویه خانههای ارزانقیمت با  58/2درصد) شاخص خدمات پزشکی و بهداشـتی (گویـه دسترسـی
آسان به خدمات پزشکی با  53/2درصد) شاخص تکریم سالمندان (گویه ارتباطات اجتماعی) و شاخص مشارکت اجتماعی
(گویه ارتقاء اجتماعپذیری سالمندان با  63/2درصد) بیشترین گزینههای را ازنظر جامعه آمـاری بـه خـود اختصـاص داده
است.
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